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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7/2022

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO AO 1º SARGENTO PM
JACKSON ASSUNÇÃO MOREIRA

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal,
APROVA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Carandaí ao 1º SARGENTO PM
JACKSON ASSUNÇÃO MOREIRA, pelos relevantes serviços prestados ao município de
Carandaí/MG.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 28 de outubro de 2022.

MARCOS FELIPE DA SILVA
-Vereador-
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CURRICULUM VITTAE

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Jackson Assunção Moreira, nascido em 14 de dezembro de 1975, na cidade de
Barbacena/MG, filho de Maura Assunção Moreira e de Edson Teodoro Moreira, possuidor do
ensino médio completo, residente desde abril de 2019 nesta cidade de Carandaí/MG, ingressou
como Soldado na PMMG em 01 de junho de 1994; trabalhou nas regiões dos Batalhões de
Barbacena, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete.

Em 2004 foi promovido ao posto de Cabo, exercendo suas funções na cidade
de Conselheiro Lafaiete.

Em 2014 fez o CEFS (Curso Especial de Formação de Sargentos), sendo então
destacado para a cidade de Senhora de Oliveira, onde exerceu a função de Comandante de
Destacamento Policial.

Em 2015 foi transferido para a cidade de Santana dos Montes, onde também
exerceu a função de Comandante de Destacamento Policial.

Em 2017 foi transferido para a cidade de Cristiano Otoni, onde exerceu a
função de comandante de Guarnição Policial.

Em setembro de 2019 foi transferido para a sede de Companhia nesta cidade de
Carandaí.

REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS:

2019 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE
DE CARANDAI

No contexto da prevenção criminal, foi principal gestor do projeto de segurança
com monitoramento por câmeras com transmissões em tempo real. Tal monitoramento tem se
mostrado a melhor ferramenta para auxiliar na segurança pública, possibilitando a multiplicação
das forças policiais, possibilitando uma vigilância onipresente em diversos pontos da cidade,
como controle de áreas restritas, monitoramento de pessoas em áreas públicas, monitoramento do
fluxo de veículos nas vias de acesso a cidade e acompanhamento de trânsito e eventos. 

O sistema, em atuação, tem evitado o aumento da criminalidade, como também
medida corretiva com redução dos índices criminais e acompanhamento de ocorrências.

Com tal sistema, buscou-se a inibição de roubos e furtos por meio da
desestimulação da pratica do delito, de forma preventiva e ostensiva, bem como para a revelação
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de ações suspeitas próximas a comércios, residências ou vias de acesso a cidade. Permitiu-se
também, com o armazenamento dos dados, o complemento a atividade investigativa, buscando
identificar o modus operandi do infrator e sua rota de fuga. Ainda, o sistema permitiu o
acompanhamento pormenorizado de circulação de pessoas e identificação e acompanhamento de
pontos vulneráveis para a segurança pública na cidade de Carandaí, bem como prédios públicos e
grande interesse público.

É de conhecimento comum que a sensação de segurança reflete diretamente na
qualidade de vida das pessoas e que, uma cidade conhecida por ser segura, é capaz de atrair
investimentos, gerar empregos, fomentar a interação da comunidade que tem se “trancado” em
casa motivadas pelo medo. Trata-se então de um benefício social imensurável.

O sistema de monitoramento por câmeras esta sendo capaz de maximizar a
segurança, eliminando um vértice fundamental para que o crime ocorra, que diz respeito à
sensação de anonimato por parte do infrator.

Com a montagem da Central de Monitoramento, conjuntamente com a sala de
operações da Policia Militar em Carandaí, onde se dispõe de efetivo 24 horas para o atendimento
ao cidadão, houve acompanhamento em tempo real de vários pontos de interesse público da
cidade, bem como há possibilidade de controlar filmagens, verificação e repasse às viaturas para
abordagem e interceptação.

2022 – PROJETO DEBUTANTES PELA PAZ – CARANDAÍ

O Projeto Debutantes pela Paz visa alcançar meninas de escolas públicas e em
vulnerabilidade social, oferecendo junto com seus parceiros, oportunidade de desenvolvimento
pessoal e melhoria de vida, através de ações de caráter informativo, como discussão sobre as
questões de gênero; preventivo e interventivo no sentido de promover equidade de gênero e
empoderamento de meninas, além de possibilitar a capacitação para inserção destas meninas no
mercado de trabalho. 

Esta iniciativa tem por objetivo desenvolver em crianças e adolescente o
espírito comunitário que possibilite o desenvolvimento integral do ser humano, preparando-os
para o exercício da cidadania, por meio de atividades socioeducativas, de lazer, culturais e de
iniciação profissional, programas e projetos sociais. 

Tem atuado na coordenação do projeto, bem como o desenvolvimento das
atividades necessárias para o cumprimento do objetivo principal, possibilitar as mudanças
comportamentais para os jovens de Carandaí.

JACKSON ASSUNÇÃO MOREIRA, 1º SGT PM


